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Innihald
70 kleinuhringjaspil • 42 valspjöld • 7 númer fyrir kleinuhringjaraðirnar

Markmið
Risastór plata af kleinuhringjum að koma út úr ofninum. Allir elska kleinu-
hringi og vilja næla sér í eins marga og þeir geta í sig látið en þetta spil snýst
ekki um að deila með öðrum! Ef tveir eða fleiri velja sama kleinuhringinn fær
enginn hann. Leikmenn þurfa að velja kleinuhringina sína skynsamlega og
freista þess að verða stigahæstir þegar kleinuhringirnir klárast.

2–6 leikmenn

8 ára o
g eldri



Undirbúningur
Hver leikmaður fær jafnmörg valspjöld og leikmenn eru
margir og eitt að auki. T.d. ef þrír spila fær hver leikmaður
valspjöld með tölustöfunum 1, 2, 3 og 4. Afgangurinn af
valspjöldunum fer aftur í kassann.

Leikmenn byrja á að skoða hin ólíku kleinuhringjaspil
og átta sig á þeim.

Setjið saman kleinuhringjastokkinn eftir því hve margir ætla að vera með
í spilinu. Á hverju spili er litaður bakgrunnur og við reitinn, þar sem
lýsinguna á spilinu er að finna, eru punktar sem gefa til kynna hversu
margir leikmenn þurfa að vera til að það spil sé haft með í stokknum.

Stokkið kleinuhringjastokkinn og setjið hann á hvolf á miðju borðsins
(hafið pláss fyrir kastbunka vinstra meginn við stokkinn).

Dragið jafnmörg spil og leikmenn eru margir, og eitt að auki, og raðið
þeim á borðið þannig að framhliðin snúi upp. Þetta er kleinuhringjaröðin.
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Gangur spilsins
Hvert spil er spilað í nokkrum umferðum. Í upphafi umferðar
velur hver leikmaður sér í laumi það spil í kleinuhringjaröðinni
sem hann langar mest í og tekur valspjald af hendi og leggur
á hvolf fyrir framan sig. Talan á valspjaldinu gefur til kynna
staðsetningu spilsins í röðinni.

(T.d. ef leikmaður vill taka spil nr. 2 úr röðinni leggur hann
niður valspjaldið með tölunni 2 fyrir framan sig.)

Þegar allir leikmenn hafa sett valspjald á hvolf fyrir framan sig, sýna allir
spjöldin sín í einu. Síðan er byrjað á lægstu tölunni sem valin var og farið
upp á við og leikmenn athuga hvort þeir fái að taka spilið:

•Ef tveir eða fleiri leikmenn völdu sama spil fær enginn það! Því
er kastað þegar í stað í kastbunkann.

•Ef leikmaður er einn um að hafa valið eitthvert spil, tekur hann
það úr kleinuhringjaröðinni og leggur fyrir framan sig með
framhliðina upp (öll spil leikmanns eru geymd með framhliðina
upp fyrir framan hann til loka spilsins þar sem allir sjá þau).

Raðið númerunum fyrir kleinuhringjaraðirnar í rétta talnaröð fyrir ofan
spilin í kleinuhringjaröðinni og byrjið við hlið bunkans (spilið við hlið
kleinuhringjastokksins verður spil nr. 1, næsta spil nr. 2 o.s.frv.). Þessar
númeramerkingar eru kyrrar á sínum stað til loka spilsins.
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kleinuhringja-
stokkur
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hringjaröðin

númer kleinuhringja

1 2 3 4 5
(4 leikmenn)

Upphafsuppröðun fyrir spil þar sem 4 leikmenn spila



Aðgerðaspil
Stjarna í hornunum á borðanum í kringum reitinn
með lýsingu spilsins merkir að spilinu fylgir tiltekin
virkni sem þarf að beita um leið og það er tekið úr
kleinuhringjaröðinni. Lesið textann á spilinu til að sjá
hver aðgerðin er. Aðgerðir sem hafa áhrif hver á
aðra eru framkvæmdar í númeraröð.
(M.ö.o. er aðgerð á spili nr. 1 framkvæmd áður en
tekið er til við næsta spil sem valið var)

MIKILVÆGT: Virkni spils á aðeins við þegar það er tekið úr
kleinuhringjaröðinni. Hún á ekki við þegar spilið er fengið frá öðrum
leikmann, dregið úr bunkanum eða tekið úr kastbunkanum.

DÆMI: Klara vann vatnsdeigsbát (Éclair) úr kleinuhringja-
röðinni og notar virkni hans til að taka efsta spilið úr kast-
bunkanum.Hún fær franskan kleinuhring og leggur hann
fyrir framan sig með framhliðina upp. Hún beitir ekki
virkninni sem fylgir franska kleinuhringnum en fær samt
2 stig fyrir það spil í lok spilsins.

Að hefja nýja umferð
Þegar öll spil, sem leikmenn völdu, hafa verið tekin úr röðinni (og allri virkni
þeirra beitt) eru ný spil dregin úr bunkanum og fyllt upp í kleinuhringjaröðina.
Allir leikmenn taka valspjöldin sín aftur á hendi og hefja nýja umferð sem
gengur fyrir sig á sama hátt og sú fyrri.

Leikslok
Spilinu lýkur þegar ekki eru nógu margir kleinuhringir eftir í stokknum til að
fylla á kleinuhringjaröðina. Þá telur hver leikmaður stigin sín og sá sigrar
sem fengið hefur flest stig. Ef um jafntefli er að ræða vinnur sá sem er með
flest spil. Ef tveir eða fleiri eru bæði með jafnmörg stig og jafnmörg spil deila
þeir sigrinum.
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Chocolate Frosted (3) ~ Sá sem fær þetta spil úr dregur
þegar í stað efsta spilið úr kleinuhringjastokknum og leggur
það fyrir framan sig með framhliðina upp.

Donut Holes (6) ~ Teldu kleinukúluspilin sem þú hefur í lok
spilsins. 1 stig fyrir eitt spil, 3 stig fyrir tvö, 6 stig fyrir þrjú,
10 stig fyrir fjögur eða 15 stig fyrir fimm spil eða fleiri.

Éclair (3) ~ Sá sem fær þetta spil úr kleinuhringjaröðinni
tekur þegar í stað efsta spilið úr kastbunkanum.

French Cruller (1 í hverjum lit eftir leikmannafjölda) ~
2 stig í lok spilsins Sá sem fær þetta spil ræður hversu
mörgum spilum, sem ekki voru valin í þessari umferð, hann
hendir úr röðinni.

Glazed (5) ~ Gefur 2 stig í lok spilsins.

Jelly-Filled (6) ~ Teldu sultufylltu kleinuhringjaspilin sem
hefur í lok spilsins. 0 stig fyrir eitt spil, 5 fyrir tvö eða þrjú,
10 fyrir fjögur eða fimm eða 15 stig fyrir sex spil.

Maple Bar (2) ~ Gefur 3 stig í lok spilsins ef leikmaður á
fleiri en 6 tegundir af kleinuhringjum.

Plain (7) ~ Gefur 1 stig í lok spilsins. Ef leikmaður á flesta
venjulega hringi fær hann 3 aukastig fyrir þá. (Ef um jafntefli
er að ræða fær hver þeirra leikmanna 1 aukastig)

Powdered (4) ~ Gefur 3 stig í lok spilsins.

Kleinuhringjahandbókin
(Spilum raðað eftir fjölda leikmanna, fjöldi spila sýndur innan sviga.)

merkir aðgerðaspil



Boston Cream (6) ~ Teldu Boston-krembolluspilin sem
þú hefur í lok spilsins. 0 stig fyrir eitt spil, 6 fyrir tvö,
0 fyrir þrjú, 15 fyrir fjögur, 0 fyrir fimm eða 25 stig
fyrir sex spil.

Double Chocolate (2) ~ Sá sem fær þetta spil dregur
þegar í stað 2 spil úr kleinuhringjastokknum. Hann setur
annað fyrir framan sig með framhliðina upp og skilar hinu
efst í stokkinn.

Red Velvet (2) ~ Gefur -2 stig í lok spilsins. Sá sem fær
þetta spil úr kleinuhringjaröðinni velur sér einn kleinuhring
úr kastbunkanum.

Sprinkled (2) ~ Gefur 2 stig í lok spilsins. Sá sem
fær þetta spil úr kleinuhringjaröðinni lætur einn af
mótspilurunum fá eitt af sínum spilum. Eigi hann engin
önnur spil verður hann að gefa honum þetta spil.

Bear Claw (2) ~ Gefur -2 stig í lok spilsins. Sá sem fær
þetta spil úr kleinuhringjaröðinni tekur eitt spil frá mótspilara.

Cinnamon Twist (2) ~ Gefur 1 stig í lok spilsins. Þegar
einhver fær þetta spil úr kleinuhringjaröðinni lauma allir
leikmenn einu spili sem þeir eiga til sessunautar síns á vinstri
hönd. Ef einn eða fleiri leikmenn eiga engin spil til að lauma,
er þessu spili hent í staðinn.



Maple Frosted (2) ~ Gefur 5 stig í lok spilsins ef sá sem
er með það er með fæst spil allra leikmanna.

Mucho Matcha (2) ~ Gefur 3 stig í lok spilsins ef
leikmaður á færri en 7 tegundir af kleinuhringjum.

Raspberry Frosted (2) ~ Sá sem fær þetta spil kastar
einu af þeim spilum sem hann hefur safnað. Eigi hann enga
aðra kleinuhringi verður hann að henda þessum.

Strawberry Glazed (2) ~ Gefur -2 stig í lok spilsins.
Sá sem fær þetta spil úr kleinuhringjaröðinni velur eitt

spil frá mótspilara til að kasta. Eigi enginn mótspilaranna
nein spil heldur hann þessu spili.

Coffee (2) ~ Gefur 1 stig fyrir hvert spil sem gefur
mínusstig í lok spilsins (mínusstigin teljast samt sem
mínusstig).

Day-Old Donuts (1) ~ Gefa -7 stig í lok spilsins. Sá sem
fær þetta spil úr kleinuhringjaröðinni velur sér 3 spil úr
kastbunkanum.

Milk (1) ~ Gefur 5 stig í lok spilsins. Sá sem fær þetta
spil úr kleinuhringjaröðinni kastar 3 af sínum spilum eða
þessu spili.

Old Fashioned (2) ~ Gefur 5 stig í lok spilsins ef sá sem er
með það er með fæst spil allra leikmanna.



Nokkur orð frá GameWright
Strategy…Choices…Tension… Three essential ingredients to any great
game. All of them play a vital role in this easy-to-learn and instantly
engaging card game from first-time inventor Zachary Eagle. Together with
the team at Daily Magic Games, Zachary created a unique twist on set
collection card games. In addition to the whimsical variety of donuts inside,
part of what makes Go Nuts for Donuts! stand apart from the crowd is the
secret bidding. This adds a delicious layer of tension that will surely tempt
you to come back for another round!
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